OBEC ZDĚCHOV

Zápis ze 44. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 11.7. 2018
44. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a
konstatoval, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli zápisu podepsán a tedy schválen.
V době zahájení bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.
Omluveni: Václav Šťastný
Z řad veřejnosti a hostů bylo přítomno: 0
Program:
1. Zahájení - účast, schválení programu
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Kontrola usnesení a zápisu ze 43. zasedání ZO ze dne 21.6.2018.
4. Lesní cesta Žár
5. Kanalizace a ČOV Zděchov
6. Plnění rozpočtu obce Zděchov k 30.6.2018
7. Prodej části obecního pozemku (nový bod)
8. Rozšíření hřbitova – hydrogeologické posouzení (nový bod)
9. Recyklace stavební suti pod vesnicí (nový bod)
10. Rozšíření splaškové kanalizace – II. etapa (nový bod)
11. Informace
12. Připomínky členů zastupitelstva
13. Usnesení, závěr
1/ Zahájení, schválení programu
Starosta obce Ing. Tomáš Kocourek přivítal přítomné a konstatoval usnášení schopnost ZO.
Zastupitelé schválili navržený program, včetně nově vloženého bodu: 7. Prodej části obecního
pozemku, 8. Rozšíření hřbitova – hydrogeologické posouzení, 9. Recyklace stavební suti pod
vesnicí a 10. Rozšíření splaškové kanalizace – II. etapa
Návrh usnesení 44/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje navržený program jednání 44. zasedání Zastupitelstva
obce Zděchov, včetně nově začleněného bodu: 7. Prodej části obecního pozemku, 8. Rozšíření
hřbitova – hydrogeologické posouzení, 9. Recyklace stavební suti pod vesnicí a 10. Rozšíření
splaškové kanalizace – II. etapa.
 hlasování:10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
2/ Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
Návrh usnesení 44/2/1
Jako členové návrhové komise a ověřovatelé zápisu jsou Zastupitelstvem obce Zděchov
určeni: Josef Orság a Miroslav Ezechýl
 hlasování:10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
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Návrh usnesení 44/2/2
Jako zapisovatel je Zastupitelstvem obce Zděchov určen Ing. Karel Trochta.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
3/ Kontrola usnesení a zápisu ze 43. zasedání ZO ze dne 21.6. 2018
Udělení čestného občanství
Starosta obce informoval o průběhu předání čestného občanství paní Dvořákové dne 1.7.2018
v Kasíně u příležitosti oslav 110-ti let od založení místního hasičského spolku. Předaní
čestného občanství panu Lažovi se vzhledem k jeho zdravotnímu stavu uskuteční na jeho
chalupě ve Zděchově.
Návrh usnesení 44/3
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace o způsobu vypořádání usnesení,
přijatých na 43. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí).
4/ Lesní cesta Žár
Pro další zdárnou administraci naši žádosti o dotaci na stavební úpravy lesní cesty Žár je
potřeba vybrat zhotovitele stavby a všechny potřebné doklady předat do 23.7.2018 na
regionální pracoviště SZIF v Olomouci. Na předchozím zasedání tak ZO schválilo výběr
dodavatele veřejné zakázky „Stavební úpravy lesní cesty Žár“. V rámci výběrového řízení
obdržela obec celkem 3 cenové nabídky. Nejvýhodnější nabídku, dle kritéria nejnižší
nabídková cena, předložil uchazeč SWIETELSKY stavební s.r.o. (4.751.634,93 Kč bez
DPH). ZO schvaluje uzavření příslušné smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
Návrh usnesení 44/4/1
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje výběr dodavatele ve veřejné zakázce „ Stavební úpravy
lesní cesty Žár“, dle předložené zprávy komise pro hodnocení nabídek.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
Návrh usnesení 44/4/2
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky
„Stavební úpravy lesní cesty Žár“ s dodavatelem SWIETELSKY stavební s.r.o., oblast Zlín se
sídlem Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 480 35 599.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
5/ Kanalizace a ČOV Zděchov
V souvislosti s realizací hlavní stoky splaškové kanalizace je potřeba uzavřít s majiteli
dotčených pozemků Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inž. sítě. Tak aby obec
měla i do budoucna zajištěný „právní“ přístup na pozemky za účelem případné opravy
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kanalizačního potrubí i šachet. Obec nechala zpracovávat příslušné geometrické plány,
v současné době dokončuje návrhy smluv a starosta začne obcházet dotčené vlastníky.
V rámci tohoto bodu informoval starosta také o oslovení firmy CONSULTEST s.r.o., která
bude naši obec zastupovat v rámci jednání o odstranění vad v záruční době - oprava povrchu
komunikací po stavbě kanalizace.
Návrh usnesení 44/5
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření bezúplatných smluv o zřízení věcného břemene
služebnosti inž. sítě v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Zděchov“ v předloženém znění,
přičemž výčet dotčených pozemků a jejich vlastníků tvoří přílohu tohoto usnesení.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
6/ Plnění rozpočtu obce Zděchov k 30.6.2018
Starosta obce informoval v rámci tohoto bodu o plnění rozpočtu k datu 30.6.2018. Lze říci, že
plnění příjmů rozpočtu je uspokojivé. Daňové příjmy jsou naplněny z cca 50 %, příjmy z
lesního hospodářství jsou naplněny z cca 60 %. U výdajových paragrafů dochází
k průběžnému čerpání dle schváleného rozpočtu.
Návrh usnesení 44/6
Zastupitelstvo obce Zděchov bere na vědomí informace, týkající se plnění rozpočtu obce
Zděchov k datu 30.6.2018.
 hlasování: bez hlasování (bere na vědomí)
7/ Prodej části obecního pozemku
ZO schválilo na svém 40. zasedání dne 13.3.2018 záměr prodeje části obecního pozemku
parc. č. 4764/6 v k.ú. Zděchov manželům Hajdovým, Zděchov čp. 219.
Návrh usnesení 44/7
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje odprodej části obecního pozemku p.č. 4764/6 v k.ú.
Zděchov - nově označeného parc.č. 4764/9 o výměře 90 m2 dle GP č. 673-25/2018 manželům
Hajdovým za cenu 35,- Kč/m2.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
8/ Rozšíření hřbitova – hydrogeologické posouzení
ZO schválilo na svém 38. zasedání cenovou nabídku firmy GEOtest a.s. na hydrogeologické
posouzení lokality pro rozšíření hřbitova ve výši 20.860,- Kč. Firma GEOtest a.s. však
z kapacitních důvodů posouzení realizovat nakonec nebude. Ukázalo se ale také, že uvedená
nabídka a hlavně její rozsah plně neodpovídá metodickému pokynu asociace hydrogeologů
pro oblast pohřebnictví. ZO tak schvaluje nabídku firmy EKODRILL s.r.o. Zlín, která
uvedenému pokynu odpovídá.
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Návrh usnesení 44/8
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje cenovou nabídku firmy EKODRILL s.r.o. Zlín na
hydrogeologické posouzení lokality pro rozšíření hřbitova ve výši 35.100,- Kč bez DPH.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
9/ Recyklace stavební suti pod vesnicí
ZO si je plně vědomo neutěšeného stavu na bývalé skládce pod vesnicí. Prozatím tam ukládá
obec i občané stavební suť, zeminu a jiné materiály. Cílovým stavem je však plochu zcela
vyklidit (recyklace st. suti a odvoz zeminy) a ponechat ji volnou pro potřeby obce. ZO tak
schvaluje nabídku firmy OPEN RE-ECO s.r.o. na zpracování stavební suti drcením ve výši
128.340,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení 44/9
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje cenovou nabídku firmy OPEN RE-ECO s.r.o. na
zpracování stavební suti drcením ve výši 128.340,- Kč bez DPH.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
10/ Rozšíření splaškové kanalizace – II. etapa
Obec připravila další dvě lokality k napojení na splaškovou kanalizaci či vodovod. Jedná se o
st. obvod Machalky (kanalizace) a Nad Hotelem (kanalizace i vodovod). Tak jako vloni, se
obec rozhodla využít možnosti získat od Zlínského kraje dotaci ve výši až 40 % v rámci
Programu Podpora vodohospodářské infrastruktury. ZO schvaluje podání žádosti o dotaci a
vyčlenění vlastních prostředků na spolufinancování způsobilých nákladů projektu.
Návrh usnesení 44/10
Zastupitelstvo obce Zděchov schvaluje vyčlenění vlastních prostředků na spolufinancování
způsobilých nákladů projektu „Rozšíření splaškové kanalizace v obci Zděchov – II. etapa“.
 hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se.
Usnesení bylo schváleno v navrženém znění.
11/ Informace
Sběrný dvůr Zděchov
Starosta obce informoval o průběhu stavby sběrného dvora. Harmonogram prací se daří plnit,
takže předpoklad předání stavby v polovině měsíce srpna je reálný.
Pouť ve Zděchově
Starosta sdělil, že letos bude pouť 5. srpna. V pátek na večer bude opět před školou cimbálová
muzika a včelaři zajistí občerstvení. V sobotu i neděli bude otevřena hospoda u stříkačky.
Sobotní pouťovou zábavu mají letos SOKOLI. V neděli bude na prostranství u fary výstava
drobného zvířectva a holubů místních chovatelů.
Zděchovský krpál
Starosta informoval o průběhu této vydařené akce – 150 účastníků z toho 60 dětí a poděkoval
všem pořadatelům za jejich obětavou práci.
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Dotazníkové šetření
Starosta informoval o průběhu dotazníkového šetření. Občané mají možnost vyplněné
dotazníky vhodit do schránky na OÚ či v Jednotě. K dispozici je také elektronická podoba
dotazníku.
Prořezávky kolem potoka
Starosta sdělil, že v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu, obec zahájila prořezávku
kolem potoka pod vesnicí. Na tyto práce bude navazovat prořezávka podél silnice do Vlčnova
směr Lužná (ke křížku pod Filkou), silnice na Hajdovy Paseky, silnice od Skřípovského
mostu po pilu EKOMA atd.
12/ Připomínky členů zastupitelstva
Karel Hrbáček
Poděkoval všem, kdo se podíleli na průběhu oslav 110.výročí založení SDH Zděchov. Dále
upozornil na stáří podzemního kabelu el.vedení pro veřejné osvětlení.
Eva Kučná
Upozornila na havarijní stav čekárny na točně a nutnost řešit zastávky v celé obci.
Miroslav Ezechýl
Upozornil na „vyplavené“ spáry na „kostkovici“ u Seidlovy hospody a krajnici k „Paulince“.
Zdeňka Sezimová
Upozornila na „nevyvezenou“ skládku za hřbitovem a problematiku zalévání na hřbitově.
Chrástecký Zdeněk
Upozornil na množství neposečených luk v našem katastru.
13/ Usnesení, závěr
Návrhová komise zrekapitulovala znění usnesení přijatých na tomto 44. zasedání ZO. Starosta
obce poděkoval všem členům ZO za účast a následně zasedání ukončil.
Josef Orság
ověřovatel zápisu

Miroslav Ezechýl
ověřovatel zápisu
Ing. Tomáš Kocourek
starosta obce

Datum vyhotovení zápisu: 11.7. 2018
Zapsal: Ing. Karel Trochta
Vyvěšeno dne: 16.7.2018
Sejmuto dne:
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